
 
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т  -  Л  Е  В  С  К  И 

 
 
Изх. № РД 08.00- 1285 
21.08.2015 г.        
 
ДО 
ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ                   
КМЕТА НА ОБЩИНАТА                                    
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ  
НА ОБЩИНАТА 
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ 
 
 

П   О   К   А   Н   А 
 
          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т. 
2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
за мандат 2011-2015 година, свиквам   
 

З А С Е Д А Н И Е  
 

на Общинския съвет на 27.08.2015 год. (четвъртък) от 13,30 часа в 
Заседателната зала на Община Левски /ст.304/ с предложение за 
следния   
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   
 

1. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди 
за поправяне, заздравяване или премахване на негодни за ползване или 
застрашаващи сигурността строежи или части от тях на територията  на 
Община Левски 
Вносител: Дочко  Дочев – Председател на Общински съвет-Левски    

2. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в Средно общообразователно 
училище „Крум Попов” гр.Левски, община Левски на основание чл.11, 
ал.1, т.2, ал.4 и ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г.(изм. и доп. 
– ДВ, бр.17 от 28.02.2012 г.) за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на  децата в паралелките и групите на 
училищата, детските градини и обслужващи звена.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
 3. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно училище 
„Максим Горки” гр.Левски, община Левски на основание чл.11, ал.1, т.2, 
ал.4 и ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, 
бр.17 от 28.02.2012 г.) за определяне броя на паралелките и групите и 



броя на учениците и на  децата в паралелките и групите на училищата, 
детските градини и обслужващи звена.. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   4. 
Допускане изключение от минималния брой на учениците в паралелките 
за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно училище „Христо 
Ботев” с.Асеновци, община Левски на основание чл.11, ал.1, т.2, ал.4 и 
ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 
28.02.2012 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на  децата в паралелките и групите на училищата, детските 
градини и обслужващи звена. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
 5. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно училище 
„Неофит Рилски” с.Обнова, община Левски на основание чл.11, ал.1, т.2, 
ал.4 и ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, 
бр.17 от 28.02.2012 г.) за определяне броя на паралелките и групите и 
броя на учениците и на  децата в паралелките и групите на училищата, 
детските градини и обслужващи звена. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
   6. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно училище 
„Христо Ботев” с.Българене, община Левски на основание чл.11, ал.1, т.2 
и т.3, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г.(изм. и доп. – 
ДВ, бр.17 от 28.02.2012 г.) за определяне броя на паралелките и групите 
и броя на учениците и на  децата в паралелките и групите на училищата, 
детските градини и обслужващи звена. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
   7. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно училище 
„Васил Левски” с.Малчика, община Левски на основание чл.11, ал.1,т.3, 
ал.3,т.2 и  чл.11а, ал.3 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г.(изм. и 
доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012 г.) за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на  децата в паралелките и групите на 
училищата, детските градини и обслужващи звена. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
         8. Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
         9. Отдаване под наем на лозя, общинска собственост, в землището 
на град Левски    
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
        10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от съсобствен недвижим имот, находящ се в град Левски 
Вносител:  Любка Александрова – Кмет на Община Левски                          
        11. Продажба на поземлен имот в град Левски  

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски           
        12. Отпускане на финансови средства на кметство Асеновци по 
случай събора на селото 
Вносител:  ПК по икономика, финанси, бюджет и ПК по образование, 
спорт, култура, вероизповедания 
        13. Отпускане на финансови средства на кметство Стежерово по 
случай събора на селото 



Вносител:  ПК по икономика, финанси, бюджет и ПК по образование, 
спорт, култура, вероизповедания 
        14. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2015 г. на Община Левски 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
        15. Молба от ХК „Левски”, град Левски за увеличаване на 
субсидията 
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет и ПК по образование, 
спорт, култура, вероизповедания 
        16. Отпускане на финансова помощ за лични документи 
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет 
         17. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2014 г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
 18. Финансов отчет за дейността към 31.07.2015 г. на „МБАЛ-
Левски” ЕООД, град Левски 
Вносител: ПК по екология, туризъм и селско стопанство 

 
 
 
Забележка: Материалите, обсъждани в постоянните комисии, не се 
размножават  втори път. 
 
           На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските 
съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския 
съвет.   

 
На основание чл. 46, ал.3 от ЗМСМА кметовете на кметствата 

се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи 
се до кметството. 
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
ДОЧКО ДОЧЕВ: 
Председател на Общински съвет         

 
 
        
  

 
    
  
 


